
S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Dva měsíce letních
prázdnin jsou za námi
a příbramské školy
opět ožily svým obvyk-
lým ruchem. Přeji
všem studentům a žá-
kům, aby se jim dařilo
zvládat učivo hned od
prvních dnů ve škole.
Zvláště hodně píle
a úsilí musí nyní
věnovat učivu děti
z devátých tříd a stu-
denti závěrečných
ročníků středních škol.
Ty první jmenované
čekají přijímací

zkoušky na střední školy, ty druhé čeká maturita. Jak
deváťáci, tak i budoucí maturanti, stojí na jedné
ze svých životních křižovatek. Právě nyní děti a stu-
denti rozhodují o osudech svých životů. Přeji všem,
aby náročné zkoušky zvládli. Na prahu nového škol-
ního roku přeji také hodně štěstí a pevné nervy
učitelům a dalším pracovníkům škol. Vy všichni
spolurozhodujete o tom, jak vzdělaná bude naše
příští generace.
Zastavím se nyní u jedné události, která se odehrála
v Příbrami minulý měsíc. Během pouti Rádia Blaník,
která se konala na náměstí T. G. Masaryka
a na kterou zavítalo velmi mnoho lidí, slavnostně
převzali naši dobrovolní hasiči nové zásahové
vozidlo. Cisterna značky MAN patří k té nejlepší
hasičské technice, kterou je dnes možné u nás vidět.
Jsem velmi rád, že se v městském  zastupitelstvu
podařilo najít shodu a že jsme příbramským sborům
dobrovolných hasičů pořídili tento krásný stroj.
Nové vozidlo ale nepatří jen hasičům. Je nás všech –
obyvatel Příbrami. Bude sloužit nám všem k ochraně
a majetku. Nové auto stálo více než 5 milionů korun.
Věřím, že jde o dobrou investici. 
Doufám, že zásahů, při kterém budou muset hasiči
vyjíždět s touto novou cisternou, zažijí hasiči co
nejméně. Ale pokud by naše město mělo potkat
nějaké neštěstí, pak je dobré vědět, že naši hasiči
mají k dispozici tu nejlepší techniku a vybavení.
Zároveň mne těší, že se stroj dostává do dobrých
rukou. Hasiči, profesionální i dobrovolní, jsou ti,
kteří jdou na pomoc tam, odkud jiní utíkají. 
Tento měsíc nás čeká několik významných akcí.
Na náměstí TGM se budou konat podzimní trhy,
v kulturním domě se uskuteční hojně navštěvovaná
výstava „Nože“. V druhé polovině měsíce září se
pojede 30. ročník Fuchs Oil Rally Příbram. Ještě
před startem tohoto závodu uspořádali organizátoři
setkání pořadatelů a činovníků minulých ročníků
s úspěšnými příbramskými závodníky a spolujezdci.
Velmi si vážím toho, jaké dobré jméno našemu
městu pořadatelé příbramské rally i automobiloví
závodníci dělají. 
Rally samozřejmě přináší obyvatelům a návštěv-
níkům našeho města zábavu, ale zároveň bohužel
i určité nepohodlí v podobě ucpaných silnic a kolon
čekajících automobilů. Věřím, že obyvatelé Příbrami,
i ti, kteří se o závody nezajímají, toto nepohodlí
vydrží. Všem, kteří budou nadávat v kolonách
stojících aut, bych chtěl říci: Rally přináší našemu
městu obrovskou propagaci. Na závody k nám
do města pravidelně přijíždějí desítky tisíc příznivců
motorismu z celé České republiky i ze zahraničí.
Věřte, že o Příbrami se v Evropě ví i díky naší rally. 
Se sportem tak trochu souvisí i další záležitost,
o které Vás chci informovat. Do konce měsíce září
chceme na Ministerstvo vnitra ČR podat Koncepci
prevence kriminality na léta 2009 – 2011. Přípravě
této koncepce, jejíž konečné znění musí schválit
městské zastupitelstvo, se velmi pečlivě věnovali
členové komise prevence kriminality. Největší díl
práce odvedl manažer prevence kriminality. Podařilo
se připravit dobrý materiál, který nám pomůže před-
cházet kriminálním jevům. Věřím, že se nám v brzké
době podaří otočit nepříznivý trend růstu kriminality
v našem městě.
Jednou z řady preventivních akcí, která se v této
době rozbíhá, je spolupráce fotbalistů FK Příbram
a města Příbram. Fotbalisté mi nabídli, že budou
organizovat v příbramských školách besedy s dětmi,
na kterých jim vysvětlí, jak je důležité věnovat se
sportu a co dobrého sport přináší. Věřím, že když se
nám podaří vzbudit u dětí a mládeže zájem
o sportování, kulturu, nebo další „ušlechtilé“
aktivity, sníží se i kriminalita. I proto se ve městě
důsledně věnujeme budování nových hřišť a spor-
tovních plácků. Máme připravenou řadu projektů,
které chceme realizovat. Neboť stále platí heslo:
Kdo si hraje, nezlobí.
Přeji Vám všem hezké babí léto a podzim.

MVDr. Josef Řihák 

P Ř Í B R A M Á C I ,
N E C H T E A U T O D O M A !

S T A L O S E

Tato nádherná modrá kvítka hořce
hořepníku můžeme koncem léta vidět
v přírodě.

V sobotu 30. srpna uspořádalo Rádio
Blaník v Příbrami svoji pouť. Na této
akci starosta MVDr. Josef Řihák
slavnostně předal nové hasičské auto
příbramským dobrovolným hasičům.

SK Spartak uspořádal pro mladé fotba-
listy Letní fotbalový kemp pod vedením
bývalých československých reprezen-
tantů Jana Bergera a Vladimíra Hrušky. 

Město Příbram se před třemi roky poprvé zapojilo
do celoevropské akce – Den bez aut. Letos při-
stoupilo ke spolupráci s ekocentrem Zelená pumpa,
aby společně připravily oslavu Dne bez aut, která
proběhne 22. září na náměstí 17. listopadu. 
Cílem akce je neformálně popřemýšlet o pro-
blémech dopravy ve městě a přitom se dobře bavit.
O Dni bez aut jsme si povídali s Lindou Klvaňovou
a Tomášem Kramárem.
Představte příbramským čtenářům Chraštické
ekocentrum – Zelenou pumpu. Proč vzniklo?
„Ekocentrum vzniklo díky podpoře Ministerstva
životního prostředí a Evropského sociálního fondu.
Vzniklo proto, aby lidem na Příbramsku přibližovalo
problematiku životního prostředí – ať už vzdělá-
váním, poradenstvím, pořádáním akcí či vydáváním
publikací. Ekocentrum by mělo být nestranné a lidé
díky tomu mají možnost získat přes něj objektivní
informace – ze všech možných oblastí životního
prostředí. Od zahrádkaření až ke změnám klimatu.“
Proč jste začali spolupracovat s městem Příbram
na organizaci Evropského dne bez aut a Evrop-
ského týdne mobility?
„Problematika dopravy je nám osobně velmi blízká,
a proto se jí zabýváme rádi. Chceme, aby město fun-
govalo jako místo, kde žijí především lidé. Možná
máme trochu nadhled v tom, že věříme - a známe
ze zkušeností jiných měst - že to, co jiní považují
za neřešitelné, řešitelné je – máme na mysli soužití
lidí a automobilů. Neustálý růst automobilové
dopravy je vážný problém všech českých měst. Nejen
z hlediska zdraví škodlivých emisí a zvýšené neho-
dovosti, ale i z hlediska záboru veřejných
prostranství. Podoba našich ulic a náměstí se
podřizuje potřebě parkování a plynulosti silničního
provozu. Městský prostor tak přestává plnit své
základní funkce - přestává být prostorem setkávání,
komunikace, dětských her, odpočinku, zkrátka
přestává být prostorem pro život. Mnohá města se
tento problém již snaží řešit a my bychom byli rádi,
kdyby se i Příbram stala v této oblasti trochu
progresivnější. Nabídli jsme proto městu, že Zelená
pumpa pomůže zorganizovat oslavu světového Dne
bez aut tak, aby přilákala co největší množství lidí.“
Proč je pořádání podobných akcí důležité?
„Spousta lidí si problémy spojené s nárůstem auto-
mobilismu uvědomuje, ale vnímá je jako neřešitelné:
Co já sám zmůžu tím, že pojedu na kole? O jedno
auto víc nebo míň přece není žádný rozdíl... Když se
ale lidé zúčastní nějaké velké osvětově zábavné akce
jako je Den bez aut, uvidí, že je jich víc, komu není
tento problém lhostejný, a že také existují jeho různá
řešení. Masová účast na těchto akcích je také
zprávou pro vedení města, že chceme změny v jeho
dopravní politice, respektive větší podporu způ-
sobům dopravy šetrným k životnímu prostředí.
Nakonec je to totiž vedení města, které rozhoduje
o tom, zda se bude investovat spíše do hromadné
dopravy, cyklostezek a pěších zón, nebo do nikdy
nekončícího zvyšování plynulosti automobilové
dopravy. A platí i opak: tím, že město financuje
a spolupořádá oslavu Dne bez aut, vysílá signál, že
mu problém narůstající dopravy také není lhostejný a
žádá své obyvatele, aby se do jeho řešení zapojili.“ 

Čím chcete Příbramáky do akce zapojit?
„Vedle toho, že chceme, aby se návštěvníci akce
dobře bavili divadlem, hudbou, hrami, soutěžemi
a aby se informovali o dopravních problémech
a jejich řešeních, byli bychom rádi, aby se osobně
zapojili do dvou nejdůležitějších akcí. 
Ve 14,00 hodin vystartuje z náměstí 17. listopadu
„závod s kočárky“ - samozřejmě se nejedná o žádné
skutečné závodění, ale spíše o setkání, jehož
smyslem je ukázat na překážky pohybově znevýhod-
něných lidí při pohybu v ulicích města. Proto vedle

maminek s kočárky zveme také lidi na vozíčku
a všechny, kterým znesnadňují pohyb vysoké obrub-
níky u přechodů, špatně parkující auta, díry v chod-
níku apod.
Druhou důležitou akcí je slavnostní cyklojízda či
přesněji bezmotorová jízda, která vystartuje
z náměstí 17. listopadu v 17,00 hodin. Na tuto akci
zveme všechny, kteří rádi jezdí na kole, na koloběžce
a na bruslích. Při dvacetiminutovém okruhu
Příbramí ukážeme, že jsme plnohodnotnými účast-
níky dopravy, a vyšleme městu vzkaz, ať více dbá
o naši bezpečnost budováním cyklostezek. Upo-
zorníme také řidiče aut, že mají cyklisty respektovat.
Na náměstí také bude tabule, kde bude mít každý
možnost napsat, jaká dopravní opatření by v Příbrami
uvítal, aby se mu tam lépe žilo – „bez auta“. Návrhy
občanů pak předáme vedení města. 
A samozřejmě je velmi vítán každý, kdo by se chtěl
zapojit i do přípravy a organizace celé akce a osobně
nám 22. září pomoct.“ 
Může podobná akce nějak přispět  ke zlepšení
našeho životního prostředí? Není to trochu málo?
„Účastí na oslavě podporujeme myšlenku, vysíláme
poselství, vytváříme nátlak, klademe požadavek.
Aby náměstí byla opět náměstími, a nikoli
parkovišti, aby děti mohly opět chodit samy
bezpečně do škol, aby se ulice opět staly místem
střetávání, a nikoli míjení. Ale nezapomínejme, že
základní myšlenkou Dne bez aut je: Nechte auto
doma! Zkusme se všichni alespoň tento den dopravit
do práce či na nákup pomocí MHD, pěšky nebo
na kole. Tím skutečně přispějeme ke snížení
znečištění ovzduší, prospějeme svému zdraví
a zjistíme, že to jde, že to můžeme dělat i častěji.“ 

- str -

V průběhu měsíce srpna se uskutečnila dvě jednání pra-
covní skupiny prevence kriminality. Členové pracovní
skupiny byli nejprve seznámeni s výsledky dotazníkového
šetření zaměřeného na pocit bezpečí občanů Příbrami
a především byla obě jednání zaměřena na přípravu Kon-
cepce prevence kriminality města na léta 2009 až 2011.
Na setkání 18. srpna přítomní členové pracovní skupiny
odsouhlasili priority města v oblasti prevence kriminality
na nejbližší období, které jsou zapracovány do výše
zmiňované Koncepce. Tento zásadní dokument pro boj
s kriminalitou ve městě bude v průběhu září předložen
ke schválení zastupitelstvu města. 
Město se v příštích třech letech zaměří na majetkovou
trestnou činnost, a to především přijímáním opatření
směřujících ke snížení počtu vykradených vozidel. Velká
pozornost bude také věnována dětem a mladistvým.
Město Příbram plánuje zavedení Systému včasné inter-
vence na území města. Od tohoto projektu si slibuje efek-
tivní spolupráci mezi institucemi, do jejichž působnosti
spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Součinnost

mezi těmito institucemi je podpořena jednotným infor-
mačním prostředím a propracovaným mechanismem
vzájemné spolupráce. Další cílovou skupinou preven-
tivních aktivit budou senioři. 
Pro naplnění výše uvedených priorit a pro zvýšení pocitu
bezpečí občanů Příbrami bude město systematicky
podporovat oblast prevence kriminality, a to především
koordinovaností všech subjektů zabývajících se prevencí
kriminality, poskytováním dostatečných finančních zdrojů
pro tuto oblast, vytvořením podmínek pro zkvalitnění
protidrogové prevence ve městě, zajištěním kvalitního
poradenství občanům, realizací vhodných prvků situační
prevence a především rozvíjením spolupráce mezi
městem Příbram a Policií ČR ve smyslu Community
policing.
Tímto chci poděkovat všem členům pracovní skupiny
za jejich velké pracovní nasazení při přípravě Koncepce
prevence kriminality města. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

P r a c o v n í  s k u p i n a  p re v e n c e  k r i m i n a l i t y

Zelená pumpa hledá
dobrovolníky a brigádníky

pro stavbu stanu a další
výpomoc při pořádání 

D n e  b e z  a u t
2 2 .  z á ř í  v  P ř í b r a m i

Zájemci, volejte 
na číslo 774 432 075.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
PŘÍBRAMŠTÍ MĚŠŤANÉ

V ROCE 1379
Jmenuje-li se náš seriál příbramská jména, nabízí se využít
nejstarší příbramský „jmenný soupis obyvatelstva“, a sice již
několikrát zmíněný berní rejstřík z roku 1379. Je to seznam
poddaných příbramského panství s výčtem jejich berních
povinností. U města Příbram se v něm vyskytuje 234 jmen.
Vzhledem k tomu, že jsou jména roztříděna podle typu plateb,
nelze bohužel vyloučit, že se zde některá opakují, a to protože
dotyční mohli platit berni z více důvodů (např. vlastnili pole
i hospodu). Rovněž tak jména nejsou jmény v dnešním slova
smyslu. Tehdejší lidé netrpěli, na rozdíl od nás, chorobnou
vášní pro přesnost, a proto se jména osob během života vyví-
jela. Do úředních spisů se navíc zapisovala podle fonetického
znění a nikoliv podle nějakého závazného pravopisu. I tak je
ale výsledek zajímavý.
Vyskytují se zde pouze mužská jména, respektive je zde
i několik jmen manželek - vdov, odvozených ale od jména
muže. Nejčastěji se v rejstříku vyskytují tato jména (v závorce
uveden počet výskytů): Jan (29), Václav (21), Petr (18),
Martin (11), Mikuláš (8), Pavel (6), Jindřich (6), Jakub (5),
Michal (4). Jsou to jména, která se vyskytují běžně i dnes.
V jednotlivých případech se však objevují i jména méně
neobvyklá, dnes nepoužívaná nebo dokonce jen těžko
vysvětlitelná. Jména se vyskytují v několika variantách,
zdrobnělinách či domáckých podobách, navíc přepsaná
do latinského textu, takže je někdy těžké, ne-li vůbec
nemožné, jména správně určit. Např. jméno Jan se vyskytuje
v sedmi verzích – (Jan, Jacušek, Ješek, Hensl, Johan, Janáč,
Jenek). Nicméně nějakou statistiku lze přeci jen udělat.
Celkově lze jména rozdělit do čtyř skupin, a sice na 1) jména
evropská (obecně rozšířená jména, většinou podle světců), 2)
původní jména česká (slovanská), 3) jména – přízviska
a 4) neobvyklá jména cizího původu či jména nesrozumitelná. 
Všechna nejčastěji užitá jména patří do první skupiny, k nim
se ještě více než dvakrát objevují jména Ondřej, Tomáš, Lukáš
(zde ve variantě Lucek, což může být i Ludvík či Lucián)
a Kříž (což je staročeská varianta jména Kristián). 
Původní česká jména zastupuje nejvíce Vojslav a Svatomír -
oboje šestkrát. Více než jednou se ještě vyskytuje Blahut,
Ctibor, Sezema a Zbyšek. Asi nejvíce pozornosti by dnes
vzbudilo jméno Kokot, které však tehdy znamenalo kohout
a patří do velké skupiny jmen odvozených od názvů zvířat
(dnes jsou z nich nejvíce rozšířená, zejména v zahraničí,
jména Lev – Leo(n), Leonard(o), Linhart, či Vlk – Wolf,
Wolfgang, Vuk). V roce 1379 jsme v Příbrami měli kromě
Kohouta ještě Medvěda, Vlka, Sůvu, Slavíka a Holuba. V pří-
padě jmen po zvířatech se však dostáváme na hranici s třetí
skupinou, kterou tvoří jména – přízviska, tedy dodatečně
vytvořené přezdívky. U těchto je více než pravděpodobně, že
nebyly dány dítěti při křtu, ale že si je nositel nějak vysloužil,
a že spíše odrážejí nějakou jeho charakteristiku. Jako příklad
v Příbrami slouží Drška, Šilhůn či Kužel. Patří sem i jména
podle místa bydliště – Parkánec, nebo podle národnosti –
Němec (ale tehdy to mohlo být označení i pro němého). Tato
jména se v seznamu objevují jednou, maximálně dvakrát.
Poslední skupinou jsou jména cizí (německá) a nesrozumitelná.
Německých jmen i německých variant obecně známých jmen
je v rejstříku velmi málo, což svědčí o tom, že Příbram byla
tehdy českojazyčným městem. Skupinu německých jmen
zastupuje Hufnagl, Felkel a Dietel. Jako příklad nevysvětlitel-
ného jména uvádím jméno zapsané jako Vla, což může být
část Vladimíra či Vladislava, ale také cokoliv jiného.

Daniel Doležal

1. 9. 1883
Březové Hory okázalým
způsobem slavily naro-
zení Alžběty, prvorozené
dcery následníka trůnu
prince Rudolfa a prin-
cezny Štěpánky.

6. 9. 1863
Příbramské Horní učiliště
změněno na Báňskou
akademii.

6. 9. 1836
Vypukla v Příbrami epi-
demie cholery. Jejím
následkům podlehlo 247
osob.

8. 9. 1945
Vydán vládní výnos
o přestěhování Vysoké
školy báňské z Příbrami
do Ostravy.

9. 9. 1949
Byl vyhlášen první Den
horníků u příležitosti 700.
výročí jihlavského hor-
ního práva.

15. 9. 1873
Byl založen Podpůrný
spolek na Březových
Horách, který sloužil
k zabezpečení vdov
a sirotků členů (něco
na způsob sociálního
pojištění).

15. 9. 1908
Mohutný jelen, který po tři
léta unikal lovcům, zabil
při lovu jednoho z honců -
horníka Oktábce z Obec-
nice.

19. 9. 1878
Konaly se volby do zem-
ského sněmu, za Příbram
a Březové Hory byli
zvoleni Blažej Mixa
a Ignác Jeschke.

24. 9. 1958
Po nárazu jeřábu spadl
železný most - lávka
na příbramském nádraží.
Nikdo nebyl zraněn.

Daniel Doležal

ZÁ Ř I J O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Za hřiště se bude platit sto korun
Rada města stanovila cenu za užívání víceúčelového
sportovního hřiště Hlinovky. Veřejnost bude za uží-
vání hřiště platit 100 Kč za hodinu. Hřiště Hlinovky
spravuje příspěvková organizace Sportovní zařízení
města Příbrami. Údržba, opravy a spravování hřiště
městskou pokladnu něco stojí, a tak bylo město
nuceno využívání hřiště zpoplatnit. V budoucnu
budou u hřiště vybudované sprchy, šatny a další
zázemí. Vstup na dětské hřiště Hlinovky je bezplatný.

Program prevence kriminality v radě
Rada města Příbrami doporučila na svém zasedání
dne 1. září zastupitelstvu města schválit Koncepci
prevence kriminality na léta 2009 až 2011. Město
Příbram se v loňském roce připojilo do Městského
programu prevence kriminality, který organizuje
ministerstvo vnitra. Na preventivní programy město
Příbram letos získalo 842 tisíc korun. Podmínkou
získání dotací na další léta je mít schválenou koncepci
prevence kriminality. Do přípravy našeho programu
se zapojili všichni členové komise prevence kriminality.
Věříme, že účinná prevence – předcházení vzniku
kriminálních jevů, je jednou z hlavních cest, jak snížit
zločinnost v našem městě. 
Koncepcí prevence kriminality města Příbrami na léta
2009 až 2011 se bude zabývat zastupitelstvo na veřej-
ném zasedání dne 15. září 2008. Pokud chce město
Příbram čerpat další peníze na program prevence
kriminality, musí schválený program na léta 2009 –
2011 zaslat na ministerstvo vnitra do 30. září 2008.  

Stavební úpravy 2. ZUŠ  
Rada města Příbrami schválila zařazení zakázky
„Stavební úpravy Základní umělecké školy Příbram,
nám. TGM“ do návrhu rozpočtu na rok 2009. Budova
školy, která je využívána k výuce, původně sloužila
jako okresní školící středisko. Objekt je ve špatném
stavu a nevyhovuje požadavkům hygieniků a hasičů.
Rada uložila Odboru dotací a investiční výstavby
zařadit na rekonstrukci zmíněné budovy do návrhu
rozpočtu na rok 2009 částku 1,7 milionu korun.

Modernizace dopravního terminálu
Rada města schválila vyhodnocení pořadí nabídek
na realizaci projektu modernizace dopravního termi-
nálu - autobusové nádraží Příbram. Zároveň rada
uložila Odboru dotací a investiční výstavby uzavřít
smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.

V současné době běží lhůty, ve kterých mají účastníci
výběrového řízení možnost odvolat se. 

Autogramiáda nové knihy
Rada města schválila prodejní cenu nové knihy Josefa
Velfla „Památky Příbrami v obrazech“. Vydavatelem
knihy je město Příbram. Kniha vyšla v nákladu 1000
kusů a bude stát 360 Kč. Dne 17. 9. v 17 hodin se
v Galerii Františka Drtikola uskuteční slavnostní křest
knihy spojený s autogramiádou autora. 

Podpora sportovnímu aerobiku
Městská rada schválila poskytnutí dotace ve výši
5 tisíc korun pro Veroniku Šindelářovou a Pavla Sirotka,
kteří budou město Příbram reprezentovat na Mistrov-
ství Evropy ve sportovním aerobiku. Závody se
uskuteční 10. – 14. září v Helsinkách ve Finsku.

Výměna oken v Zámečku - Ernestinu
Rada města schválila smlouvu o dílo na výrobu,
demontáž a montáž dřevěných oken v objektu
příbramské Galerie Františka Drtikola. Výměna
celkem šestnácti oken ve druhém a třetím podlaží
bude stát celkem 413 tisíc korun.

Kasárna budou půjčena hasičům
Hasiči z České Kamenice a Příbrami I požádali radu
města o bezplatné zapůjčení bývalých kasáren Brod
za účelem uspořádání mezinárodních závodů
hasičských záchranářů. Rada města Příbrami zapůj-
čení kasáren odsouhlasila. Závody s názvem Rescue
Patrol 2008 Příbram se v bývalých kasárnách Brod
uskuteční ve dnech 10. – 12. září 2008.

- jk -

Výzva pro podávání 
projektových záměrů v oblasti Březohorského sídliště

Město Příbram oznamuje, že zahájilo zpracování Integrovaného plánu
rozvoje města (IPRM) pro zónu tzv. Březohorského sídliště a žádá
zájemce z řad vlastníků a správců bytových domů, ale i široké
veřejnosti, aby předložili městu projektové záměry týkající se Březo-
horského sídliště. Vybrané projektové záměry budou zařazeny do IPRM
Příbram s cílem získání dotace z Integrovaného operačního programu
(IOP).

Podpora projektů z IOP bude zahrnovat zejména následující výdaje:
a) Revitalizace veřejných prostranství:
- úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné
zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch,
- parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře
(lavičky apod.),
- výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek
místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků,
cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlu-
kových stěn,
- výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např.
protipovodňová opatření, odstranění vrchního elektrického vedení
a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného
osvětlení,
- budování či modernizace nekomerčních volně přístupných
rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních
ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití,
- další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků (např.
kamerový systém, čekárny, zastávky MHD atd.).
Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou
bez omezení sloužit veřejnosti.
b) Regenerace bytových domů:
- zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních
konstrukcí, např. fasády, výměna oken a dveří ve fasádě,
- práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch
nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad
konstrukce domu, např. střechy,
- sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby,
- opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, např. modernizace
otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace
vzduchotechniky, výtahů,
- výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí.
Projektové záměry je nutné předložit v podobě projektového listu,
který zájemci získají na internetových stránkách města: www.pribram.eu
v rubrice Integrovaný plán rozvoje města nebo mohou kontaktovat
odbor dotací a investiční výstavby – Ing. Jaroslavu Polákovou, tel.
318 402 282, e-mail: jaroslava.polakova@pribram-city.cz. Bližší informace
o IPRM, včetně vymezení zóny Březohorského sídliště, jsou umístěny
na www.pribram.eu v rubrice Integrovaný plán rozvoje města. 

Příbramská pečovatelská s lužba 
má za sebou 15 let  s lužby l idem
Pečovatelská služby je určena mladším i starším seniorům,
občanům zdravotně postiženým a v určitých situacích
i rodinám s dětmi. Pečovatelská služba Příbram poskytuje
své služby především občanům města Příbram a také
občanům žijícím v osadách, které spadají pod  Příbram.   
Ambulantní a terénní sociální služba je poskytována
prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby v domác-
nostech klientů ve třech okrscích a pěti Domovech s pečo-
vatelskou službou a také v Domovech důchodců.           
O tom, jak velký zájem o své klienty má Pečovatelská
služba Příbram, svědčí například fakt, že v poslední době
byl ve všech objektech, které Pečovatelská služba
obhospodařuje, tzv. Průzkum spokojenosti s nabízenými
sociálními službami. Rozdáno bylo 505 dotazníků a vrátilo
se 267 dotazníků, to je téměř 59 procent. Což je oproti
jiným průzkumům skutečně velká návratnost. Dotazníkové
šetření bylo anonymní a klienti dostali celkem dvanáct
otázek týkajících se hlavně poskytovaných služeb.
Zároveň klienti mohli napsat svá přání, připomínky
a náměty ke zlepšení. Odpovědi byly velice různorodé.
Nejvíce připomínek k činnosti pečovatelské služby bylo
u dodávané stravy (buď ke kvalitě nebo její časové
distribuci). Přesto bylo její hodnocení pozitivní (79 %).
Hodně stesků bylo na práci jiných složek, například Tech-
nických služeb (lavičky, úklid okolí, sekání trávy), nebo
Městské realitní kanceláře (úklid v domech, okna,
kuchyně, psi v bytech) a také Policie (parkování u objektů,
doprava apod.). 
Některá přání klientů jsou z pozice pečovatelské služby
nesplnitelná – příkladem může být zvýšení počtu pečo-
vatelek, stálá lékařská služba ve všech domech DPS,
stesky na sousedy a podobně. Přesto jsou obyvatelé jak
Domů s pečovatelskou službou, tak Domovů důchodců
s pečovatelskou službou ze 74 procent spokojeni a z 24
procent spíše spokojeni. To je velice pěkný výsledek.
I přesto se Pečovatelská služba Příbram snaží i nadále
svoji práci v rámci daných možností zlepšovat a svým
klientům vycházet maximálně vstříc.  

- Str -

Nový asfaltový povrch v Kremnické ulici.



F O T O K R O N I K A

Na snímku je nový bytový dům na Drkolnově. Byty již čekají na své nové majitele. 

Město opravilo další dětské hřiště, tentokrát na Drkolnově. Bylo předáno do užívání veřejnosti. Slavnostním podepsáním smlouvy se zřizovatelem příbramského K-centra stala Magdaléna, o. p. s.,
nezisková organizace zabývající se léčbou a prevencí drogových závislostí.

Starosta Josef Řihák se zúčastnil Setkání závodníků a pořadatelů Rally Příbram u příležitosti
oslavy 30 let trvání Rally Příbram. Na snímku je dále p. Antonín Berger, hlavní ředitel rally
(1. vpravo), a závodník Josef Peták.

V srpnu byl položen nový asfaltový povrch také v Žežicích, a to v místě, kde se otáčí autobusy
městské hromadné dopravy. V sobotu 30. srpna přilákala Pouť Rádia Blaník na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami hodně lidí. 

V pondělí 1. září byl zahájen nový školní rok. Starosta Josef Řihák, 1. místostarosta Petr Kareš
a vedoucí odboru školství Jaroslav Kopecký se tradičně setkali v prvním zářijovém týdnu s řediteli
příbramských škol v Zámečku - Ernestinu.

Starosta MVDr. Josef Řihák zahájil v Galerii Františka Drtikola výstavu SRPEN 1968 ve fotografii.
Na snímku s jedním z autorů vystavených dokumentů - hudebníkem Jiřím Stivínem a ředitelkou
společnosti Czech Photo Danielou Mrázkovou.



Příbramští občánci narození v srpnu

MĚ S T S K Á P O L I C I E PŘ Í B R A M
PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 1. srpna v dopoledních hodinách zavolal na slu-
žebnu muž bydlící v Plzeňské ulici, že po stavebním
lešení na jejich domě se ve výšce 6. patra pohybuje
zjevně opilý muž. Na místo ihned přijela hlídka
strážníků, která však na lešení nikoho nenalezla.
Strážníci následně kontaktovali oznamovatele, který
je dovedl k opilému muži, jenž spal v mezipatře
domu. Strážníci 29letého muže vzbudili a zjistili jeho
totožnost. Na dotaz strážníků, proč spí na chodbě,
muž odpověděl, že se trochu opil a čeká na kamaráda,
který zde bydlí. Protože muž neměl trvalé bydliště
v tomto domě, byl strážníky vyzván, aby dům opustil,
což také neprodleně vykonal.
Dne 15. srpna okolo třetí hodiny ranní zavolal
na tísňovou linku 156 muž, že v Příbrami VIII zadržel
osobu při krádeži věcí ze zaparkovaného autobusu.
Strážníkům, kteří se dostavili ihned na místo činu,
předal oznamovatel (policista v civilu mimo výkon
služby) 26letého muže, který se pokusil odcizit z auto-
busu chladicí box, box s nářadím a cestovní kufr.
Strážníci na místo neprodleně přivolali hlídku Policie
ČR. Následně strážníci policistům celý případ předali
a poskytli jim nezbytnou součinnost při řešení.
Dne 16. srpna v nočních hodinách zastavili strážníci
při hlídkové činnosti se služebním psem v rizikových
lokalitách města v Příbrami IV, v Nádražní ulici,
vozidlo Škoda 120, které bylo nápadné velmi pomalou
jízdou. Řidič vozidla u sebe neměl řidičské opráv-
nění, doklady od vozidla a nebyl schopen strážníkům
stejně jako jeho čtyři spolucestující hodnověrně
prokázat svoji totožnost, a tak na místo byla přivolána
hlídka Policie ČR. Dále bylo zjištěno, že uvnitř vozidla
se nachází větší množství kovového odpadu. Strážníci
následně policistům celý případ předali.
Dne 17. srpna ve 23.20 hod. telefonovala na služebnu
paní z Jáchymovské ulice, že v jejím bytě došlo mezi
ní a jejím manželem k hádce, při které manžel rozbil
skleněnou vitrínu obývací stěny, zranil se při tom
na předloktí ruky a silně krvácel. Oznamovatelka dále
sdělila, že manžel byl před chvílí odvezen lékaři
Zdravotnické záchranné služby na ošetření do nemoc-
nice. Strážníkům, kteří se dostavili na místo události,
řekla oznamovatelka, že k fyzickému napadení mezi
ní a manželem dosud nedošlo, ale přesto se obává, že
se manžel po ošetření do bytu vrátí a bude pokračovat
v násilném jednání a demolování zařízení bytu.
Na základě sdělených skutečností zavolali strážníci
hlídku Policie ČR, které celý případ předali. 
Dne 19. srpna před pátou hodinou ranní zavolal na slu-
žebnu barman z jedné herny v Příbrami VII, že
objednal taxi dvěma ženám, které v provozovně
strávily společně celý večer. Jedna z nich se však
do herny vzápětí vrátila s tím, že jí druhá žena před
hernou vytrhla z ruky peněženku s doklady, a odjela
přivolaným vozidlem taxislužby. Strážníci po příjezdu
na místo činu kontaktovali poškozenou, starší pod-
napilou ženu, která jim sdělila, že se s druhou ženou
seznámila až v herně a strávily zde společně večer.
Dále uvedla, že se jí žena představila jako Růžena,
měla odbarvené vlasy na blond a na sobě oblečení
tmavé barvy. Pro důvodné podezření ze spáchání
trestného činu přivolali strážníci na místo hlídku Poli-
cie ČR, které po jejím příjezdu celý případ předali.

Dne 20. srpna v nočních hodinách zaznamenal
strážník na kameře podezřelé chování ženy na náměstí
T. G. Masaryka. Žena postupně obcházela zaparko-
vaná vozidla a nahlížela do nich. Strážníci se ihned
dostavili na místo a ženu vyzvali k prokázání
totožnosti. Protože žena nebyla schopna hodnověr-
ným způsobem svoji totožnost prokázat, odvezli ji
strážníci za tímto účelem na Obvodní oddělení Policie
ČR. Ženu předali službu konajícímu policistovi
k provedení dalších služebních úkonů.
Dne 21. srpna večer zavolala na služebnu paní
bydlící v Příbrami VII, že vidí skupinku osob, která
vhazuje kameny a písek do oken bytů vedlejšího
domu. Na místo ihned přijela hlídka, která kontakto-
vala oznamovatelku události. Paní strážníkům sdělila
popis osob a směr, kterým odešly. Strážníci se tímto
směrem vydali a ve spolupráci s další hlídkou se jim
podařilo zadržet jednoho ze skupinky osob, 16letého
mladíka odpovídajícího popisu. Mezitím se oznamo-
vatelka vrátila do svého bytu, kde zjistila, že jí v době
její nepřítomnosti někdo rozbil okno. Protože
poškozená chtěla celou událost hlásit Policii ČR,
jedna hlídka strážníků ji odvezla na Obvodní oddělení
Policie ČR. Na oddělení byl převezen druhou hlídkou
strážníků i zadržený mladík, kterého poškozená
identifikovala jako jednoho ze skupinky osob.
Dne 24. srpna odpoledne telefonovala obsluha baru
z Příbrami VII, že zde mají hosta, který se chová
velmi agresivně a rozbíjí zařízení provozovny. Po pří-
jezdu hlídky byl již 31letý muž v klidu. Strážníci jej
požádali v souladu se zákonem o prokázání totožnosti,
což muže natolik rozčílilo, že se na ně začal sápat
a pokusil se je fyzicky napadnout. Strážníci muže
pomocí hmatů a chvatů sebeobrany uklidnili. Na místo
mezitím přijela hlídka Policie ČR, které strážníci
předali muže společně s dalšími informacemi o celé
události. Případ v současnosti řeší Policie ČR.
Dne 26. srpna ve 23,20 hod. telefonovala na služebnu
obyvatelka domu v Plzeňské ulici, že zde dochází
k rušení nočního klidu. Strážníci zjistili, že hlasitá
hudba je slyšet z jednoho bytu v domě č. p. 51.
Strážníci v bytě zastihli osmnáctiletou dceru majitele,
která jim sdělila, že společně s pěti kamarády slaví
narozeniny. Strážnici tento přestupek vyřešili na místě
udělením blokové pokuty.
Dne 28. srpna ve 3.30 hod. přišla na služebnu Měst-
ské policie Příbram paní, která strážníky požádala
o pomoc. Její 39letý syn, který pracuje jako obsluha
jedné z příbramských restaurací, jí prostřednictvím
SMS zprávy sdělil, že celou tržbu prohrál v automa-
tech a nyní chce spáchat sebevraždu. Na dotaz
strážníků, zda ví, kde se současnosti její syn nachází,
paní uvedla, že asi v restauraci. Hlídka nikoho neza-
stihla, a tak se na základě informací oznamovatelky
pokusila jejího syna nalézt v místě trvalého bydliště.
I zde byli strážníci neúspěšní, a proto o celé události
informovali Policii ČR. Strážníkům se nakonec
pohřešovaného muže podařilo zkontaktovat ve 4.20
hod. v objektu firmy, kde má druhé zaměstnání. Muž
byl v pořádku a na žádost policistů byl strážníky
převezen na Obvodní oddělení Policie ČR.

JUDr. Milan Fára, Městská policie Příbram

Mateřské školy
Příbramské mateřské školy nemají v žádném případě zcela vyčerpány své kapacity na při-
jímání dětí. Pozitivní, pro město i společnost, je fakt, že dětí v mateřských školách stále
přibývá. Proto byly ve dvou mateřských školách (MŠ Jana Drdy a MŠ Školní) na základě
požadavků ředitelek zřízeny další třídy.
V současné době je asi nejvíce volných míst právě v Mateřské škole Bratří Čapků. Jediné, co
z toho pro rodiče dětí vyplývá, je fakt, že rodiče nebudou třeba mít své dítě v nejbližší
mateřské škole, ale budou muset chodit dál od svého bydliště. Přesná čísla budeme znát
až 1. září, ale rozhodně zatím nehrozí, že by v Příbrami nemohly děti chodit do mateřské
školy. Po jednání s ředitelem Waldorfské školy Mgr. Rostislavem Riškem, který zaznamenal
velký zájem ze strany rodičů o mateřskou školu waldorfského charakteru, zvažujeme
s společně s odborem školství možnost vzniku této školky. Je to pro rodiče jistě pozitivní
informace, protože alternativy pro děti i rodiče jsou vždy dobré.

Základní školy
Přípravy na nástup prvňáčků proběhly na všech základních příbramských školách. V průběhu
srpna se konaly porady s řediteli jak mateřských, tak i základních škol. Kontrolovali jsme
připravenost na zahájení nového školního roku, a to jak z hlediska vlastního provozu, tak
i ve vztahu k dětem a rodičům. Řešili jsme i pracovní vztahy k jednotlivým odborům města
i Technickým službám Příbram, aby byl zajištěn například bezproblémový odvoz odpadů.
Aby školy, které třídí odpad, měly jistotu, že na ně Technické služby Příbram nezapomenou.
Proběhly takové dolaďovací koordinační schůzky o stavu připravenosti jednotlivých škol. 
Samozřejmě, že na prvňáčky nezapomeneme ani letos. Od města dostanou opět malé dárky.
V letošním roce jsme po konzultaci s jednotlivými školami zvolili malé kufříky, které děti
právě v prvních třídách hodně potřebují. Celkem jde do prvních tříd 320 dětí.
Ve spolupráci se základními školami jsme již v uplynulém školním roce nastartovali akci
Bezpečná cesta do školy. Školy nám v uplynulém školním roce udělaly výzkum ve vztahu
k cestě dětí do školy a ve vztahu k bezpečnostní situaci – dopravní i jiné. Například na Wal-
dorfské škole jsme absolvovali setkání, kde jsme řešili umístění přechodů, vznik nových
přechodů, parkovacích míst a dopravních značek, které budou dětem zaručovat bezpečný
přístup do školních areálů. Podobná setkání budou ve všech školách, zjištěná rizika se
prodiskutují a budeme hledat okamžitá řešení. Pokud by šlo o problém finančně náročný,
bude ihned zapracován do návrhu rozpočtu na příští rok. Do této akce budou zapojeny
všechny městské složky, kterých se tato problematika týká. Samozřejmě budeme úzce
spolupracovat i s Dopravní policií.

Vysoké školy
V Příbrami se znovu objeví po 63 letech Vysoká škola báňská – fakulta bezpečnostního
inženýrství. Sídlit by měla v areálu 2. základní školy, kde zatím zřídí své konzultační
středisko. V průběhu roku 2008 – 2009 zde škola bude organizovat postgraduální studium
a různé rekvalifikační kurzy. V roce 2009 – 2010 by zde chtěla zavést kombinované studium
fakulty bezpečnostního inženýrství. A jak se k nám tato vysoká škola dostala? Několikrát
jsme jednali, vždy jsme se snažili jim vyjít maximálně vstříc. Fakultě vyhovuje i blízká
přítomnost nedalekého areálu Kamenná, kde jsou různé státní instituce, které řeší radiační
i chemickou ochranu. Prostě toto odborné pracoviště je velice důležité pro to, kde škola
působí. Velkou roli hrál i fakt, že jsme byli vstřícní a pružní a zvítězili jsme v souboji
nad městem Most! V této souvislosti jsme děkanovi školy odpovídali i na otázky ubytovacích
možností v Příbrami v případě zavedení kombinovaného studia. Město samozřejmě prostory
má, ať už je to například Zimní stadion, soukromé kapacity nebo internátní kapacity. Řešit
jsme museli i otázku stravovacích možností. I v tomto případě nemáme problém tyto
potřeby zajistit. Našli jsme i parkovací kapacity v oblasti školy. Nyní už zbývá pouze
projednání této žádosti v radě a posléze i v zastupitelstvu města.

O  p ř í b r a m s k é m  š k o l s t v í

Rychlá kola jezdí po příbramských silnicích třicet let
Rally Příbram již celou řadu let neodmyslitelně patří k našemu městu. Většinou jde o poslední
závod sezóny, takže bývá ze strany závodníků i milovníků rychlých kol napjatě očekáván.
Letošní ročník přes svoji tradici je jiný. Jednak je jubilejní třicátý a také jde o poslední závod
v režii hlavního ředitele této vyhlášené motoristické akce Antonína Bergera seniora.
Letošní ročník Fuchs Oil Rally Příbram je již po třicáté. Za tuto dobu jste již jistě
získali tolik zkušeností, že i letošní jubilejní třicátý ročník zvládnete jenom „mrknutím
oka“? „Ano, to již funguje všechno úplně samo! To je samozřejmě jenom nadsázka! Ředitele
Rally Příbram dělám od roku 1999 a jsem rád, že za tu dobu jsme si vytvořili takovou pozici,
především ve spolupráci s obcemi, že je na nás spolehnutí! A to já osobně pokládám za velice
důležité. Představitelé obcí již vědí, že vše, co slíbíme, i splníme a že nemusí mít obavy
z dlouhého projednávání a schvalování! Naše vzájemná dohoda o opravách komunikací,
které mají ve svém vlastnictví, platí a důležité je, že jsou spokojeni oni i my!“
Vraťme se ještě k onomu zlomovému roku 1999. Ve vedení této soutěže jste byl i před
tímto rokem, takže Vaše zkušenosti jsou skutečně téměř třicetileté? „Ano, v organizačním
týmu soutěže jsem byl od samého začátku. Určité přerušení nastalo pouze na začátku
devadesátých let, kdy se o tuto soutěž začala starat jiná parta lidí, každým rokem se měnil
ředitel a právě v devětadevadesátém to začalo vypadat, že Rally Příbram úplně skončí. Tehdy
nás dal dohromady Mirek Vlček, který všechny obešel, a tak jsme si řekli: Přece nenecháme
to naše dítě umřít! Budeme pokračovat! Takže v té době jsme organizaci závodu opět převzali
a začali znovu. První dva roky byly velice krušné. Naši předchůdci právě v jednání s obcemi
hodně naslibovali a málo splnili. Navázat a získat důvěru bylo hodně těžké. Teprve po dvou
letech se představitelé obcí přesvědčili, že co řekneme, platí a vše opět začalo být na velice
dobré úrovni. Samozřejmě, že ne všichni jsou příznivci tohoto sportu a také jsou lidé, kteří
jsou stále nespokojeni. Ale i v těchto případech se snažíme otupit hroty. Včas poskytujeme
všechny informace o rychlostních zkouškách. Chceme, aby lidé byli připraveni, a když přesně
vědí, co je čeká, jsou i spokojenější. Nejdůležitější je vzájemná dohoda - komunikace.
V loňském roce například v Podlesí probíhala v době konání rally svatba. Načasovali jsme
harmonogram tak, aby svatební příprava proběhla bez problémů. Příkladem může být i muž,
který odjížděl s koněm na závody. I tady jsme vše zkoordinovali tak, aby mohl bez problémů
s koněm odjet.“
Co za dobu působení v organizaci tohoto závodu považujete za nejdůležitější?
„Samozřejmě spolupráci. Při pořadatelské službě hodně využíváme služeb hasičů. A právě co
se týká dobrovolných hasičů, je na ně spolehnutí a spolupráce s nimi je naprosto vynikající.
Nebýt jejich pomoci, tak by se snad ani rally nejela. Zajišťují nejen pořadatelskou, ale
i bezpečnostní část. Velice dobrá spolupráce je i se Záchrannou službou a Policií.“
Čím bude letošní jubilejní rally jiná? „Velké změny trasy nechystáme. Nemá cenu měnit
něco, co je vyzkoušené a funguje. Z technického pohledu tedy vše zůstává při starém, ale
nějaké novinky přece jenom chystáme. Start i cíl bude tentokrát na náměstí T. G. Masaryka.
Právě start by měl být o něco slavnostnější, ale zaměříme se i na cíl. Na náměstí bude
připravený takový program, aby všechny zaujal. Letos poprvé se nám podařilo dohodnout
se synem ministra zahraničí Schwarzenbergem domluvit start jedné z etap přímo před hotelem
na Vystrkově. Bude se tady prezentovat i náš generální sponzor. Chceme lidem ukázat, že
i v části, která byla ještě nedávno lidem zcela nepřístupná, se něco děje. Průjezd jsme sice
měli povolený i dříve, ale nyní sem může i veřejnost. V tomto směru spolupracujeme
s Obecním úřadem Kozárovice.“
Jak velký tým rally připravuje? „V základě je nás šest. Tento tým pracuje celý rok, ale
v závěru už jde o tisíce lidí! Takže pak už je to středně velká firma! Zkorigovat toto množství
lidí je slušný zápřah! Říkám, že je to „jednoměsíční“ firma, ve které se musí „makat!“
Myslím, že se můžeme pochválit, že spousta věcí, které u nás používáme, převzali i v jiných
rally, takže to asi u nás není tak špatné.“
Jaké týmy na trati uvidíme? „Jsme poslední závod, takže zatím není rozhodnuto. Zprávy,
které máme, říkají, že by to mohlo být tak 60 – 70 posádek. V letošním roce je mistrovství
rozděleno do dvou stupňů. Mezinárodní mistrovství ČR a Mistrovství ČR. Do tohoto seriálu
jsme ještě zařadili i Mistrovství ČR historických automobilů a ještě jsme také zařadili Pohár,
který nazýváme Rally legend. Tady jsou trošku jiná pravidla a jedou zde auta, na která je
velice pěkné se dívat – Lancia, Toyota, Audi Quatro a také známá Škoda 130. Předpo-
kládáme, že to bude kolem stovky aut.“
Již loni jste avizoval, že se chystáte do „rallyového důchodu“. Našel jste tým, kterému
svoji práci předáte? „Ano, a již s námi pracují. Myslím si, že zájem z jejich strany opravdu
nechybí. Jenom ještě netuší, co je čeká! Teprve v plném provozu to uvidí, ale myslím, že vše
zvládnou. Jde o Tomáše Fialu, bývalého závodníka, Ondru Štefana a Standu Mášu. To jsou
všichni závodníci, kteří mají do této práce chuť, a věřím, že hlavně sem vnesou nové nápady.
Velice důležitou součástí naší práce jsou sponzoři. Bez nich bychom se neobešli. Podle našeho
hlavního sponzora nese rally i své jméno.“
Kdy a kde budou mít diváci k dispozici program?
„K dostání bude asi 14 dní před závodem. Volíme tento pozdní termín hlavně proto, abychom
zde uvedli zcela aktuální údaje. K dispozici bude na čerpacích stanicích ÖMV, v trafice
Šmejkal v Pražské ulici, v Informačním centru Městského úřadu Příbram a v Autosalónu
Berger. Informace najdou zájemci samozřejmě i na internetových stránkách.“
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Galerie Františka Drtikola Příbram
p o ř á d á  v ý s t a v u z  c y k l u  

“ P ř í b r a m s k á  v ý r o č í ”
K A R E L S C H A D T -  O B R A Z Y

11 .  9 .  -  1 0 .  1 0 .  2 0 0 8
otevřeno denně kromě pondělí 9 - 17 h.

Prodej domu elektronickou aukcí
Budova, kde sídlila dříve Městská policie Příbram (Příbram II,
Mariánské údolí 423), bude prodána tzv. elektronickou aukcí.
Minimální prodejní cena je ve výši 4 miliony korun. Podrobnosti
k tomuto prodeji najdou zájemci na www.pribram.eu.
Podmínkou přihlášení k on-line prodeji je složení kauce ve výši
100 tisíc korun na účet města – Česká spořitelna, a. s., pobočka
Příbram, číslo účtu 35 – 521681309/0800, VS 2443.
Budova č.p. 423 v Příbrami II je na pozemku p. č. 318/1 a po-
zemku p. č. 318/1 o výměře 149 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku p. č. 316/2 o výměře 16 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Příbram.
Případnou prohlídku objektu zajistí po telefonické domluvě odbor
dotací a investiční výstavby, Ing. Černá, tel.: 724 608 042.
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start lidového běhu: v 9 hodin, start hlavního závodu: v 11 hodin
trať: 10 km - asfalt, terén, kategorie: muži, ženy, veteráni

kontakt: Radek Eliáš, tel. 603 293 362, eliasradek@seznam.cz, www.triklubpribram.cz

Co si budete moci koupit?Co si budete moci koupit?
Výrobky z přírodních materiálů • užitkovou a dekorativní 

keramiku • výrobky ze slámy, proutí, dřeva, vosku 
• zahrádkářské výpěstky • staročeskou medovinu • 

sýry • tradiční pečivo • perníčky • koření • batikované 
výrobky • ručně malovaný textil apod.

Je připraven bohatý kulturní program
pro děti i dospělé  po celé dva dny

KULTURNÍ DŮM PŘÍBRAM
➤ SOBOTA 13.9.2008
8.00 až 18.00 hodin

➤ NEDĚLE 14.9.2008
9.00 až 12.00 hodin

„NOŽE 2008" – výstava pro odborníky i celou rodinu. 
Výstava a prodej nožů, chladných zbraní a zbroje
řemeslné i tovární výroby – včetně replik a modelů, 
kožených doplňků, materiálů a nářadí k výrobě, sbě ra-
telských materiálů, lite ra tury, uměleckých před mětů 
a všeho co souvisí s té matem výstavy. Ukázky zdo-
bení, kovárny, tábor lovců kožešin – TRAPPERS´ CORRAL 
WI CZ a tábor Keltů, vystoupení několika hudebních 
skupin, ukázky šermu, občerstvení včetně staročeské 
kuchyně...

„NOŽE 2008“
XVII. mezinárodní prodejní výstava

nožů, chladných
      zbraní a zbroje
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VÝSTAVU PODPORUJÍ:
Nožířství POK – Plzeň; Příbramská tiskárna, Nádražní 190, Příbram IV; CUKRÁŘSTVÍ – PEKAŘSTVÍ JAROLÍMEK, Mníšek pod Brdy

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I S P O N Z O R  V Ý S T A V YP A R T N E Ř I

ASOCIACE NOŽÍŘŮ



S L O U P E K S E N Á T O R A

S L O U P E K P O S L A N K Y N Ě

V červenci tohoto roku česká koruna posílila vůči
euru na své dosud historické maximum, a stala se
tak nejrychleji zpevňující měnou na světě, když
meziročně zpevnila téměř o 20 % . To vyvolalo
spory o tom, zda by Česká republika měla
přijmout euro co nejdříve nebo naopak co nej-
později. Odpověď na tuto otázku souvisí
s odpovědí na otázku jinou, a to na tu, zda je
pro Českou republiku dobře nebo špatně, že
česká koruna vůči euru posiluje. Tato odpověď je
jasná a zní tak, že jak pro koho, neboť posilování
koruny má své výhody a nevýhody. Nevýhodou

je např. pro vývozce, kteří za vyvezené zboží dostanou v přepočtu v ko-
runách méně. Výhodou je naopak pro dovozce, kteří za dovezené zboží
zaplatí v přepočtu v korunách méně. Tyto výhody a nevýhody se mohou
dokonce u jednoho a téhož výrobce kombinovat. Vyrábí-li určitý
výrobce zboží, pro jehož výrobu musí některé věci dovážet, a vyrobené
zboží pak opět vyváží, může být pro něho posilování koruny buď
výhodné nebo nevýhodné podle toho, která složka převáží. Z toho lze
vyvodit závěr, že vždy budou zájmové skupiny, pro něž bude posilování
naší koruny nevýhodou, a vždy budou jiné, pro něž bude výhodou.
Jednu výhodu červencová silná koruna měla, a to celostátně pro všechny.
Pokud by při tehdejších cenách ropy na světových trzích nebyla česká
koruna tak silná, jak byla, stál by litr pohonných hmot u čerpacích
stanic místo průměrných 32 korun za litr odhadem asi až 40 korun
za litr, což by mělo velmi negativní dopad na celou hospodářskou sféru.
Položme si však nyní otázku, co je lepší pro českou ekonomiku jako
celek. Na to dává ekonomie jako vědní disciplina jednoznačnou
odpověď. Pro ekonomiku jako celek je vždy lepší posilování měny,
protože to znamená, že společnost jako celek bohatne. Zákony tržního
hospodářství totiž nepracují ve prospěch dílčích zájmových skupin (jako
jsou např. vývozci či dovozci), ale ve prospěch spotřebitelů. Čím je sil-
nější koruna, tím mohou čeští spotřebitelé nakupovat levnější zboží.
Cílem veškerého ekonomického snažení je totiž uspokojování potřeb
spotřebitelů, a nikoliv usnadňování prostředků, které k tomu vedou,
tj. např. procesu vývozu nebo dovozu. 
Na druhé straně však obecně neplatí, že čím rychlejší je posilování české
koruny, tím lépe. Rychlost posilování koruny by měla mít svou rozum-
nou míru, a pokud by ji přestala mít, měla by Česká národní banka
zasáhnout. Z teorie řízení a regulace jako obecné vědní discipliny totiž
vyplývá, že pokud dojde k prudkému odchýlení nějakého dynamického
procesu od stanovených rozumných mezí, mělo by se zasáhnout, aby se
předešlo možným negativním důsledkům.
Klade-li se tedy otázka, kdy by měla Česká republika přijmout euro, pak
odpověď zní tak, že spíše později než dříve, pokud vycházíme ze zájmů
celé ekonomiky a tedy i spotřebitelů, a nikoliv ze zájmů jednotlivých
skupin, např. vývozců či dovozců. Cenová hladina je u nás pořád
v průměru necelých 60 % cenové hladiny vyspělých zemí Evropské
unie. Dokud máme vlastní měnu, doháníme zahraniční cenovou hladinu
posilující korunou. Pokud bychom přešli už nyní na euro, pak jedinou
možností tohoto dohánění by byl vyšší růst našich cen.
Jakákoliv jiná úvaha je pak úvahou pouze politickou, která bere v úvahu
jiná kritéria než čistě ekonomická, než jsou zájmy spotřebitelů jako
prvotního a konečného cíle veškerého ekonomického snažení.

Ing. Jaromír Volný, senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

Vážení čtenáři, léto pomalu ztrácí svou nad-
vládu a nenápadně se mění v podzim, což je
nejcitelnější ráno. Ale i podzim bude mít své
kouzlo a po klidnějších měsících nastane opět
ten známý ruch. Děti do školy, ve firmách
najíždí vše na plné obrátky, zkrátka nabíráme

plný plyn. OHK Příbram již nabízí kompletní služby ověřovatelské kanceláře CZECH POINT -
výpisy z trestního rejstříku a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnost.
zákona, vydává ověřené výpisy z registrů státu jako jsou obchodní a živnostenské rejstříky a výpisy
z katastru nemovitostí. Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč.

Úřední hodiny pro tuto službu jsou pondělí, středa, čtvrtek od 8 do 15 h., úterý od 8 do 12 hodin. 
Dne 23. 9. se sejdou po prázdninách členové představenstva OHK Příbram, tentokrát na příbramském Spartaku. 
Na říjen připravujeme seminář na téma „Aktuální právní předpisy v oblasti BOZP a požární ochrany“ Akce se bude
konat 23. října v zasedací místnosti České spořitelny v Příbrami. 
Na OHK Příbram se dostala znepokojující informace o plánovaném zrušení pobočky Celního úřadu v Příbrami.
Zrušení celní pobočky by znamenalo značné překážky v podnikání pro firmy v příbramském regionu, jak z hlediska
ekonomických nákladů, tak i časových prodlev. Zvýšilo by se tím i ekologické dopravní zatížení okresu a nedostupnost
služeb nejen pro firmy, ale i běžné občany, kteří by byli nuceni vyřizovat celní záležitosti např. v Benešově, který je
vzdálen cca 60 km. Na firmě Terano C.A., s. r. o., je možno podepsat petici proti zrušení pobočky v Příbrami, ke které
se připojuje řada firem. OHK Příbram by ráda podpořila zachování pobočky v Příbrami ve prospěch místních firem.
Oslovili jsme proto i politiky, starostu města Příbram i starosty ostatních obcí v regionu a Radu města Příbram, aby
udělali maximum pro zachování celní pobočky v Příbrami. V závěru srpna 2008 jsme svolali schůzku u pana starosty
MVDr. Řiháka s nejvýznamnějšími firmami regionu k nalezení vhodného a účinného řešení. Ze závěrů schůzky vy-
plynula potřeba pozvat na jednání v září ředitele Celního ředitelství Praha, které příbramskou pobočku hodlá zrušit.
Za účasti starosty města Příbram, OHK Příbram, významných firem v regionu a tisku se chceme dozvědět příčinu
tohoto rozhodnutí a dohodnout se na dalším postupu.
Střípky informací z HK ČR:
Zaměstnanci OHK Příbram prováděli v závěru měsíce června dotazníkové šetření zaměřené na malé a střední pod-
nikatele. Šetření se provádělo na „Analýzu podnikatelského prostředí v jednotlivých regionech ve vazbě na zaměst-
nanost“ v rámci projektu Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti. V návaznosti na monito-
ring probíhaly v jednotlivých krajích workshopy, na které přijalo pozvání více než 100 firem a institucí. Výstupy lze
shrnout do následujících závěrů: je potřeba nadále posilovat spolupráci mezi zaměstnavateli a školami. Mnohé firmy
jsou připraveny podílet se na propojení výuky a praxe. Dále je nutné pomáhat malým a středním firmám a podporovat
je při rozvoji školících a rekvalifikačních aktivit. 
HK ČR informuje podnikatele, že mohou získat až 40 tisíc korun na úhradu služeb designéra v rámci služby „design
pro export“. Službu poskytuje agentura Czech Trade, na jejíž webových stránkách naleznete další informace.
Prostředky může získat 40 žadatelů.
HK ČR a Unie malých a středních podniků usiluje společným projektem o zlepšení podnikatelského prostředí.
Byla vytvořena pracovní skupina, v níž má zastoupení odborná veřejnost, podnikatelé, politici, vrcholoví manažeři
velkých firem. Podnikatelé chtějí např. zrušit daň z nemovitosti, uzákonit lobbování či změnit autorský zákon.
Prezident HK ČR Petr Kužel navrhuje i novelu zákona o veřejných zakázkách, jež by lépe definovala kritéria výběru či
stanovení platby pro výherce výběrového řízení. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 22. srpna 2008 přijala novelu zákona o nezaměstnanosti, která má
usnadnit zaměstnávání cizinců v Česku. Nyní novela čeká na schválení Senátu a prezidenta. Projde-li návrh novely
i tam, začne ČR od ledna vydávat zelené karty cizincům ze zemí mimo EU a zpřísní se i podmínky pro vyplácení pod-
por a dávek nezaměstnaným. Na místa, která se zaměstnavatelům nepovede obsadit do 30 dnů, by nově mohli okamžitě
přijít i lidé ze zemí mimo unii. K tomu, aby získali práci i trvalý pobyt, jim bude stačit pouze patřičné vzdělání pro dané
místo. Ačkoliv HK ČR měla v připomínkovém řízení k vládnímu návrhu připomínky, zásadně podporuje brzké zave-
dení zelených karet v té verzi, v jaké byla předložena vládou.
Nejbližší kulturní akce , nad kterými má OHK Příbram záštitu:
Příbramská svatohorská šalmaj – historická slavnost na nádvoří Svaté Hory dne 20. září 2008 od 10 do 22 hodin,
Pořadatel: Ginevra Příbram (www.ginevra.cz).
Běh hasičů do Svatohorských schodů o putovní pohár starosty města Příbram dne 27. září 2008 od 10 hod.
na Svaté Hoře. Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory (www.sv-schody.wz.cz) 
Miss Příbramska 2008 - Finále soutěže se koná dne 22. 11. 2008 v kulturním domě v Příbrami. Zde bude korunovace
nejkrásnějších dívek Příbramska (www.misspribramska.cz).
DOKUMENTÁRNÍ FILM O PŘÍBRAMI
V současné době vrcholí přípravné práce k natočení filmu o městě Příbram. Třicetiminutový snímek bude zaměřen
na historii i současnost města a bude sloužit jako propagační materiál města Příbram, ke zvýšení zájmu o turistický ruch
i investiční pobídky pro případné investory. Jeho součástí bude i interaktivní část, zaměřená na příbramské podnikatele
a firmy. Do podnikatelské části se lze přihlásit na telefonu 608 450 813. Film bude k dispozici v lednu 2009 a jeho
konečná verze  bude na DVD nosičích ve velkém nákladu, na jehož výrobě se podílí Městský úřad. Film vzniká pod pa-
tronací Okresní hospodářské komory v Příbrami.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček -
Ernestinum, tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

B I E R H A N Z L G R O U P,  a .  s .
Z malé rodinné firmy, která začala podnikat v roce 1992 v oblasti stavebního průmyslu, se  postupem času rozrostl podnik do podoby
jednoho z předních velkoobchodů se stavebními materiály v České republice a největšího velkoobchodu ve středočeském  regionu. 
Od roku 2000 firma působí na trhu jako akciová společnost. 
BIERHANZL GROUP, a. s. (BG), dodává širokou škálu stavebních materiálů od základních komodit, jako jsou např. cihly, malty, střešní
materiály až ke špičkovému zařízení koupelen a stavebních systémů “na klíč“.
BG má své hlavní ústředí v Březnici u Příbrami. Prostřednictvím jedenácti skladovacích zařízení poskytuje společnost své služby
středočeskému a jihočeskému regionu i Praze. Strategie BG spočívá ve snaze vystupovat jako klíčový dodavatel celých projektů, jenž si
naši zákazníci pořizují jakožto celek. 

Vize společnosti: „Být uznávaným a dynamickým velko a maloprodejcem stavebních
materiálů, který na českém trhu se stavebními materiály zaujímá jednu z předních
pozic, a pomoci tak svým zákazníkům, aby mohli realizovat své projekty co možná
nejsnáze, v co možná nejvyšší kvalitě a včas“.
V posledních dvou letech jsme zmodernizovali své systémy řízení a v současné době se
řadíme do světové špičky. Naše společnost má k dispozici online systémy pro sledování
interních procesů a práce každého oddělení a pobočky. Společnost rovněž certifikovala
ISO 9000, 18001 a OHSAS a své procesy a systémy neustále monitoruje a zdokonaluje.
Skupina Bierhanzl zaujímá jedno z předních míst rovněž v oblasti zpracování dřeva,
k dispozici má své vlastní pilařské závody a výrobu palet. S růstem celé firmy docházelo
k rozšiřování a modernizaci provozu pily. Výroba byla doplněna o rozmítací a sámovací
pily, manipulační linku Baljer Zembrod s optimalizačním programem na vyřezávání

krovů a elektronickou přejímkou kulatiny. Dále byla v roce 2000 instalována impregnační linka s možností impregnace řeziva do délky
13 m. V roce 2007 byla zprovozněna nová linka na výrobu stavebního řeziva a získány certifikáty jakosti ISO 9001:2001 a ochrany
životního prostředí ISO 14001:2005. V červnu roku 2008 bylo instalováno do nově zrekonstruované haly v areálu pily nové CNC zařízení
německé firmy Hundegger typ K2i, určené pro přesné vyřezávání dřevěných konstrukcí (především krovů) na míru dle návrhu projektanta.
Mimo jiné společnost BG rovněž vlastní a provozuje hotel. EQUITANA HOTEL RESORT nabízí ubytování, ustájení pro koně, rekreaci,
stravovací a konferenční služby v krásné přírodě v okolí Březnice. EQUITANA HOTEL RESORT začal ve spolupráci s Jezdeckou
společností EQUITANA aktivně působit v oblasti jezdeckého skokového sportu.
Na dosud uskutečněné jezdecké závody je jednoznačná odezva, že jsme velmi kvalitním areálem a že umíme závody uspořádat na vysoké
úrovni, přičemž tuto skutečnost chceme i nadále rozvíjet a pracovat s ní. Hotel provozují zkušení zaměstnanci, kteří mají s prací
v hotelových službách dlouholeté zkušenosti. Jedná se o vynikající příležitost pro podnikové akce, konference, školící a týmové sezení.
Společnost zaměstnává cca 250 lidí a je největším zaměstnavatelem v regionu Rožmitál pod Třemšínem - Březnice. Na našich zaměst-
nancích nám velice záleží a značný důraz klademe na jejich školení a rozvíjení týmové práce. V roce 2006 jsme byli úspěšní s žádostí
o získání grantu z Evropského sociálního fondu (ESF). Projekt byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců. Po dobu dvou let probíhala
školení v oblasti informačních technologií (office, IS), obchodních dovedností, vztahu k zákazníkům, jazykových dovedností apod. Bylo
proškoleno nejméně 100 našich zaměstnanců, od těch klíčových až na úroveň středního managementu. Toto školení je svou strukturou
zaměřeno na zlepšování přístupu k zákazníkům, využívání interních informačních systémů, správu objednávek a majetku, vedení
účetnictví a realizaci plateb. V průběhu školení se vedení naučilo pracovat v souladu s požadavky EU a součástí tohoto projektu byla
certifikace ISO 9001. 

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
Zámeček – Ernestinum Příbram

15. 8. – 21. 9. 2008
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

SRPEN1968
VE FOTOGRAFII

Galerie Františka Drtikola Příbram a Czech Photo, o.p.s. pořádají výstavu 
konanou pod záštitou MVDr. Josefa Řiháka, starosty města Příbrami

JIŘÍ STIVÍN, OLDŘICH ŠKÁCHA, 
ANTONÍN NOVÝ, MILOŇ NOVOTNÝ

Stalking aneb nebezpečné pronásledování
Novinkou právě schvalovaného trestního zákoníku je doplnění nového trestného
činu – nebezpečného pronásledování, neboli stalkingu. („stalking“ – stopování,
přiblížení se, pronásledování). 
Účelem nového ustanovení je zamezit dlouhodobému pronásledování,
vyhrožování ublížením na zdraví, sledování nebo vytrvalému kontaktování oběti,
kterou tak pachatel omezuje v obvyklém životě a tím v ní vzbuzuje obavu
o život nebo zdraví své i osob blízkých. Stalking je relativně moderní fenomén,
který se rozmáhá i díky vyspělým metodám komunikace, jako jsou mobilní
telefony nebo email, a dokáže Vám pořádně znepříjemnit život.
Doufejme, že policie brzy dostane na pachatele stalkingu bič v podobě zákon-
ného ustanovení. JUDr. Eva Dundáčková
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Knihovna Jana Drdy Příbram, Galerie Františka Drtikola Příbram, Kiwanis Club Příbram
za podpory Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a města Příbrami

Vás zvou na

M Ě S Í C  P R O  D U Š I
Středa 1. 10. 2008: Josef Jonáš – Křížovka života aneb Kde končí tělo a začíná duše

Na cestu za zdravím se vydáme spolu s MUDr. Josefem Jonášem – autorem mnoha knih, zakla-
datelem a propagátorem moderních směrů přírodního lékařství, zejména celostní medicíny.

Galerie Františka Drtikola, začátek v 18  hodin, vstupné 80,- Kč

Čtvrtek 9. 10. 2008: Pavel Váňa – Život s bylinkami
Jeden z našich nejuznávanějších znalců léčivých rostlin Pavel Váňa bude mluvit nejen o účincích
léčivých rostlin, ale i o zdravějším způsobu života. V pořadu zazní celá řada unikátních návodů

na léčbu tzv. civilizačních nemocí a receptů pro udržení trvalého zdraví a krásy.
Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč

Úterý 14. 10. 2008: Jiří Stivín - Sám se svým stínem
Přátelské setkání se známým českým hudebníkem - multiinstrumentalistou, skladatelem, 

fotografem a filmařem, zaměřené na interpretaci jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb
a improvizaci. “Pomocí hudby vedu rozhovor s posluchačem o svých životních prožitcích, je

v tom folk, lidová hudba, návraty k přírodě. Myslím, že podstata kumštu je v upřímnosti a v tom,
aby každý dělal to, co hluboce cítí.„ (J. S.) 

Galerie Františka Drtikola, začátek v 19 hodin, vstupné 100,- Kč

Čtvrtek 16. 10. 2008: Zahájení výstavy grafických prací Františka Drtikola
Galerie Františka Drtikola, začátek v 17 hodin, vstup volný                              

Úterý 21. 10. 2008: Setkání s Květou Fialovou
Setkání s vynikající českou herečkou je plné moudrého vyprávění i vzpomínek na milé kolegy.

Svoji pozitivní energii, optimistický pohled na svět, víru a elán předá během pořadu všem
posluchačům. V pořadu je dán prostor i dotazům diváků. 

Galerie Františka Drtikola, začátek v 18 hodin, vstupné 80,- Kč

Čtvrtek 30. 10. 2008: Chairé – Pocta lidové písni
Často nám v uspěchané době chybí prožitek přítomnosti každodenní situace. Připomenutí odkazu

našich předků a jejich prožívání života není nikdy na škodu. Krásu a poetiku lidových písní
přiblíží  soubor Chairé pod vedením Josefa Krčka.

Galerie Františka Drtikola, začátek v 18  hodin, vstupné 80,- Kč

Předprodej vstupenek:
Informační centrum Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, tel.: 318 622 384

Knihkupectví Olšanská, Pražská ul., Příbram I, tel.: 318 627 479

Příbram chce být městem ekologického rekordu
Na náměstí se objeví žabák Bat i obří pavouk

Být držitelem českého národního rekordu ve sběru použitých baterií se pokusí město Příbram
v rámci plánovaného EKO Jarmarku. Tato zábavná a zároveň i poučná
akce s ekologickým nádechem se bude konat na příbramském náměstí
T. G. Masaryka v úterý 7. října 2008. 
Všichni, kteří chtějí rekord podpořit, mohou donést co největší
množství starých baterií na náměstí mezi 10. a 15. hodinou a odevzdat
je zde do rukou známé ekologické postavičky žabáka Bata.
Sběr vybraných baterií bude probíhat pod dohledem komisaře z Agentury
Dobrý den, která české národní rekordy shromažďuje a zaznamenává.
Příbram se tak po vzoru dalších českých měst, jakými jsou například
Olomouc či Ústí nad Labem, pokusí o zařazení do české obdoby
Guinessovy knihy rekordů. V případě Příbrami však půjde vzhledem
k velikosti města o dosažení rekordu v co největším počtu sebraných
baterií na jednoho obyvatele za pět hodin. Kromě pokusu o rekord ve sběru
baterií čeká návštěvníky akce i bohatý kulturní program a řada dalších
zajímavostí. Většina náměstí bude v tento den věnována stánkům s ekolo-
gickou tématikou. Generálními partnery EKO Jarmarku s rekordem jsou
Kovohutě Příbram a společnost RUMPOLD – P, s. r. o. 

V Lipové ulici byl položen nový asfaltový povrch na komunikaci.


